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Ik begon mijn middelbare schoolcarrière met een
gebroken arm. Beide botten in mijn onderarm waren
gebroken, waardoor mijn arm
op die plek bijna 90 graden
omhoog stond. Het gebeurde het weekend voordat ik
naar Zandvliet ging en de
arm bleef lang pijnlijk. Dat
was onhandig (het was mijn
schrijfarm), maar had ook zo
Op dit moment is het bestuur
bezig met de voorbereidingen van de reünie in 2020.
De school bestaat dan 95 jaar
en mag zich tot de langst
bestaande middelbare scholen van Den Haag rekenen.
Het bestuur hoopt natuurlijk op een goede opkomst;
wij zullen zoveel mogelijk
ruchtbaarheid geven aan de
reünie, maar rekenen ook op

‘Vriendschappen’
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Van het Bestuur
OUD
LEERLINGEN

ZANDVLIET

Dankjewel
Rob!
Voor u ligt het voorjaarsnummer van
de Z. Dit nummer is gewijd aan vriendschappen die zijn blijven bestaan na de
middelbareschooltijd of soms bij weerzien na lange tijd (weer) zijn opgebloeid.
We vinden het als bestuur leuk om te
horen dat oud-leerlingen elkaar na een
reünie in het gebouw van de school weer
opzoeken en contacten na vele jaren
weer herleven. Dat is precies wat de
Stichting oud-leerlingen wil faciliteren!
Begin dit jaar heeft het bestuur afscheid
genomen van Rob Gmelig Meijling die
vele jaren als secretaris en ‘liaison’ met
de redactie van Z actief geweest is in de
Stichting. U zult in de vorige afleveringen
van de Z ongetwijfeld artikelen en interviews van hem hebben gelezen en wij zijn
hem erg dankbaar voor de tijd en energie
die hij de afgelopen jaren in de Stichting
heeft gestoken. We zijn blij dat we in de
persoon van Joyce Jackl een opvolgster
hebben gevonden. Joyce heeft ooit deel

uitgemaakt van de redactie van ‘De Grote
Klok’ (het schoolblad rond 1970)!
Het bestuur denkt na over de manier waarop we de komende jaren zullen blijven
communiceren. De Z zal zeker niet verdwijnen, maar we zullen wel moeten kijken
naar het verleggen van het accent naar
distributie via het internet in plaats van
per post, terwijl we tegelijkertijd diegenen
die een papieren Z willen ontvangen niet
willen teleurstellen: de Z is tenslotte ook
deels het gezicht van de Stichting naar de
oud-leerlingen (donateurs). Wij zijn vorig
jaar gestart met een nieuwsbrief naast de
Z om zo een extra communicatiekanaal
te hebben naar zowel onze donateurs als
andere belangstellenden.
Onze website is opgefrist; neem eens een
kijkje op www.oudleerlingenzandvliet.nl.
Op dit moment is het bestuur bezig met
de voorbereidingen van de reünie in 2020.
De school bestaat dan 95 jaar en mag zich
tot de langst bestaande middelbare scho-

Van de redactie

Vriend!

De bel ging, ik deed de deur open. Voor me stond iemand die ik nog nooit gezien had.
‘Vriend!’ zei hij, en stak me zijn uitgestoken hand toe. Ik schudde hem de hand – wat
kon ik anders? Maar zijn begroeting deed me vreemd aan. Je bent nog geen vriend
door te zeggen dat je dat bent. Dat zit in andere zaken. Daarover is in deze editie van Z
van alles te lezen.
Die paar seconden dat die man dacht nodig te hebben om mijn vriendschap te winnen
waren ruimschoots onvoldoende. Ik heb meestal vrij veel tijd nodig om mij sterk met
iemand verbonden te voelen. Maar als er dan een echte vriendschap is, is die dan ook
nauwelijks te verbreken. Dat voel ik waarschijnlijk het sterkst met de vriendschappen
die ik heb opgedaan tijdens mijn Zandvliet-periode. En ik ben zo te lezen niet de enige.
Michiel van Straten, hoofdredacteur
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len van Den Haag rekenen. Het bestuur
hoopt natuurlijk op een goede opkomst;
wij zullen zoveel mogelijk ruchtbaarheid
geven aan de reünie, maar rekenen ook
op u allen om te zorgen dat de reünie voldoende bekend is. We willen u vragen de
datum voor de reünie in 2020 alvast in uw
agenda te noteren. We gaan voor 18 april
2020 en hopen op een grote opkomst
en enthousiasme.
Namens het bestuur,
Han Gesink, voorzitter

Doe je
mee?
Vanaf dit jaar versterkt Joyce Jackl onze
redactie. Wij zoeken met Michiel van
Straten (onze hoofdredacteur) en haar
naar een enthousiaste oud-Zandvlieter
die ook de redactie wil versterken. Je
denkt mee over de inhoud van het blad,
je schrijft een enkele keer een artikel of je
interviewt een (oud-)leerling of (-)medewerker. Het kost je niet meer dan een
paar dagdelen per jaar. Je bent welkom
bij onze gezellige, informele bestuursvergaderingen bij iemand thuis of op school.
Je ervaart dan hoe stimulerend het is om
met oud-schoolgenoten te werken aan de
reünie van 2020.
Meld je aan via:
bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl.
Je kunt ook eerst bellen met Joyce (tel.nr
0624 278223) of met de secretaris van het
bestuur, Rob Engelsman
(tel. 0653 156043).
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Nelli van den IJssel-Groen deed eindexamen HBS-B in 1972. In het kader van het
thema ‘vriendschappen’ vertelde zij aan
Nadia van den Berg: ‘Ik ben nog steeds
bevriend met Mariet Veldhuijzen. In de
afgelopen jaren hebben we 2 keer een
reünie gehouden met een aantal klasgenoten van onze eindexamenklas uit
1972. We hebben contact met een groepje van acht: Rolf Nieuwstraten, Harm
Aten, Cootje Zaaijer, Jim van Beusekom,
Sacha Visser, Ineke Dijkhuizen, Mariet
Veldhuijzen en ik. De meesten van
ons zijn in de omgeving van Den Haag
blijven wonen. Alleen Ineke woont in
Canada en Sacha in de Betuwe.
In 1970 kwam ik, samen met Ineke
Dijkhuizen, in de vierde van de HBS op
Zandvliet. We hadden in Scheveningen
als enige meisjes ons examen MULO-B
gedaan en die school had een connectie
met Zandvliet. Na een toelatingstoets
voor wiskunde en scheikunde konden
we instromen. We zaten in de klas met
ongeveer 25 mensen. Het was het laatste jaar van de HBS. Ik zat in de HBS-B,
de wiskundeklas van de Hogere Burger
School. Dat is de voorganger van wat nu
HAVO/VWO is. We hadden 13 vakken. Je
kon nog niet kiezen en deed overal examen in. Ik was goed in wiskunde, maar
ik vond talen en geschiedenis ook leuk.
Er waren vier verschillende wiskundevakken.’ Op haar cijferlijst is te zien dat
dat stereometrie, algebra, goniometrie en
analytische meetkunde zijn. Er prijken ook
twee negens op het handmatig ingevulde formulier.
Van den IJssel-Groen: ‘We hadden in de
klas een leuk meisjesgroepje. Zo gingen
we als er een uur uitviel koffiedrinken bij
Cootje, die in Mariahoeve woonde. Daarna
fietsten we weer terug naar school. Als je
op school bleef ging je of aan de voorkant
de school uit naar de Theresiastraat of je
liep aan de achterkant het Haagse Bos in.
De klassen waren gemengd, maar gym
was gescheiden. We hadden jongensgym en meisjesgym. Als we buiten sport
hadden was dat aan de Buurtweg, achter
Clingendael. Huis ten Bosch was toen
niet bewoond, dus je kon daar achterlangs fietsen. Buiten deden we altijd
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Nelli van den
IJssel-Groen
vertelt
Geïnterviewd door Nadia van den Berg

hockey, in de zaal werd gevolleybald. We
wonnen als HBS-klas met hockey nooit
van de MMS, de Middelbare Meisjes
School (dat was, net als het gymnasium,
een ander onderdeel binnen Zandvliet).
Alleen dat laatste toernooi, ik stond in het
doel en kon helemaal niet goed hockeyen, wonnen we. Ik hield per ongeluk de
ballen van de MMS tegen. Dat was een
sensatie.
We hadden leuke feesten op Zandvliet.
De Sandy Coast trad bijvoorbeeld wel
eens op. Ik herinner me ook dat er filmavonden waren. Ik weet niet meer of er
alcohol werd gedronken. Misschien dat
iemand anders uit de klas zich dat anders
herinnert.’
‘Na school is het contact met klasgenoten wat verwaterd. Iedereen ging andere
dingen doen. Je ging werken, kreeg een
relatie. Met Ineke heb ik nog wel contact
gehouden. Zij emigreerde naar Canada.
Mariet kwam ik tegen, omdat ze vlakbij
mijn moeder woonde. Rolf werd mijn collega bij Rijkswaterstaat. Die zag ik daar
weer, heel grappig. Via hem kreeg ik ook
weer contact met Jim. Die was bevriend
gebleven met Rolf. Het was Mariet die de
adressen had van ons achten. Een paar
jaar geleden nam zij het initiatief voor een
reünie bij haar thuis.
Het was bijzonder om elkaar weer te
zien en te horen wat er van iedereen
geworden is. Het is ook een beetje jeugdsentiment natuurlijk. Ik denk, dat als je
terugdenkt aan je schooltijd, je kijkt naar
een tijd waarin alles nog kon. We zijn
inmiddels allemaal aan het eind van ons

werkzame leven. Zo ga ik volgend jaar
met pensioen. Toen we elkaar weer zagen
hadden we het erover hoe het ging in
de klas. Over leraren die heel goed orde
konden houden, meneer Klein van wiskunde bijvoorbeeld. Of leraren waar het
altijd chaos was. Ik weet nog dat Jimmie
in de klas heel grappig was en dat bleek
hij nog steeds te zijn. Het zal niet alleen
aan de school gelegen hebben, maar als
ik terugdenk aan Zandvliet kan ik me
herinneren dat normen en waarden en
nieuwsgierigheid naar de wereld werden
gestimuleerd. In mijn omgeving kom ik
nog altijd mensen tegen van wie de kinderen nu op Zandvliet zitten.
Ik begreep dat er volgend jaar weer een
reünie op Zandvliet is. Daar wil ik wel
naartoe. Ik denk dat ik bijna altijd wel
geweest ben, vaak met Mariet. Toen
ik aan de anderen vroeg of ik de foto’s
mocht gebruiken voor dit artikel, werd
gelijk voorgesteld een nieuwe reünie te
organiseren. Dat ga ik binnenkort maar
eens doen. Stel dat mensen uit onze klas
dit lezen, dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen.’
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Confronterend
Door Ineke van Loon-Zwennes
Probeer er maar eens over te denken:
met wie was je bevriend, wat was dat
voor vriendschap, en heeft de herinnering eraan de tand des tijds doorstaan?
Zo mijzelf deze vragen stellend, kwam
ik tot een verhaal dat in feite nogal confronterend was. Ik kwam mijzelf tegen.
Nu is het allemaal nogal lang geleden:
63 jaar geleden deed ik toelatingsexamen voor Zandvliet. Liep ik met mijn
potlood, gum, liniaal en passer naar de
Bezuidenhoutseweg. Helemaal alleen.
In het laatste jaar van de lagere school
werd ik daarentegen ‘s morgens altijd
opgehaald, door Frans Spaans en Hans
Hoogeveen. Gedrieën haalden we
Hans van der Heyden op om zo naar
de Spaarwaterstraat te lopen. Het was
een soort viermanschap als ik me goed
herinner. Ook tijdens het schoolreisje
waren we met zijn vieren. Na de stap
naar Zandvliet en Thorbecke (volgens mij
ging Frans daarheen), heb ik de jongens
nooit meer gezien! Is dat niet vreselijk
vreemd? Ik weet dat Hans Hoogeveen
in 1c zat en ik in 1a, en we zagen elkaar
nooit meer. Nu als 75-jarige verbaast me

dat. We zullen er toen geen behoefte aan
hebben gehad.
In klas 1a werd ik op de eerste bank
geplaatst, vlak voor de katheder van de
leraren. Naast mij zat Joke Schippers.
Joke deed pogingen tot het sluiten van
vriendschap. Ze nodigde me uit bij haar
thuis. Ze woonde in een groot vergane-glorie huis in de Schilderswijk. En ze
wilde afspraken met me maken over afkijken en spieken. Daarbij keek ze me met
grote ogen aan, zo van: leuk joh. Ik weet
nog precies dat het me een zinloze bezigheid leek, maar sprak haar niet tegen. De
exercitie eindigde met een 1 voor Engels.
Ik zat met een beurs van de gemeente
Den Haag op school en enen leken me
niet handig om te krijgen. Toen heb ik
een andere plaats gevraagd. Hoe ik dat
met Joke heb opgelost, weet ik niet meer.
Er zaten heel leuke meisjes in de
klas, Hella Brakel, Babs Groen, Gerie
Bruggeman, Gre Pathuis, Corien. Ik was
net twaalf geworden en een heleboel van
wat besproken werd ging langs me heen.
Waarschijnlijk waren ze ook ouder dan
ik. In de pauzes wandelde ik door het

Haagse Bos met wie toevallig naast me
liep. Veel behoefte aan vriendschap op
school had ik niet. Want ik was vriendin
met Diana, die bij ons in de straat woonde, op nummer 144 en wij op 106. Wij
zijn nog steeds vriendinnen, zij in NieuwZeeland, en blij met msn en facetime
of zoiets. Maar op school kwam Ankie
Mons naar me toe: of we samen huiswerk
zouden maken. Ik stemde in, zonder te
weten wat dat betekende. De ene dag
bij ons thuis en de andere dag bij haar
thuis. Ankie en ik hadden zes jaar op de
lagere school bij elkaar in de klas gezeten, zonder dat ik haar noemenswaardig kende. Ik had wel belangstelling.
Zo werkt dat nu nog bij mij: ik heb een
zekere nieuwsgierigheid. We gingen dus
huiswerk maken. Ik hield het binnen de
twee uur voor gezien, maar Ankie was
nog lang niet klaar. Was het bij haar,
dan kon ik vertrekken, maar was het bij
ons, dan zat ik ermee. Dus dat huiswerk
maken moest worden beëindigd. Ik ging
altijd nog buiten spelen, badminton of
zo en Diana opzoeken. Met de buurjongen praten, die ook op Zandvliet zat,
Cor Koenst, of een boodschap doen. En
Ankie zat in de weg. Ook kende ze mijn
systematiek niet: twee vakken van na de
pauze konden nog wel in de pauze. Ankie
verdween geheel van het toneel, nadat
ze niet met mij naar het museum mocht.
Dat deed ik vaak, we hadden immers een
museumjaarkaart. Haar moeder zei dat
ze beter met haar zusje kon gaan. Nooit
meer met Ankie gesproken, al bleven
we vijf jaar in dezelfde klas. Wel met
Gerie, ook wij bleven vijf jaar bij elkaar
in de klas.
In het laatste jaar ontstond er door toedoen van ds. Wielenga een gespreksgroep, waarin Gerie en Folkert, Hans
Holtkamp, Hans van Reenen, Herman
Meyburg en nog een paar zaten. We
bezochten kerken en nodigden sprekers uit. Allemaal heel serieus en toch
ook gezellig. Het heeft zeker vier jaar
geduurd. Vele gesprekken met Hans
Holtkamp onder de lantaarnpaal voor het
huis, soms tot heel laat. Twintig jaar later
vond ik in een doos met oude correspondentie een brief van Hans Holtkamp, die
ik nog nooit had gelezen. Er stond boven:
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Waarde Ineke. De inhoud zou ik niet meer
kunnen reproduceren. Maar het was voor
mij aanleiding om uit te zoeken wat er
van hem was geworden. Hij woonde in
Hattem en was cardioloog geworden in
het Sophiaziekenhuis in Zwolle. Had een
beeldige vrouw en twee leuke jongetjes, die daar eenzaam zaten te wonen
in een mooie bungalow met tennisbaan.
Dit is inmiddels ook alweer veertig
jaar geleden.
Herman Meyburg kwam in de tweede
klas bij ons. Ik zie hem nog op de eerste
of tweede bank voor in de klas. Hij was
lang in Amerika geweest, en sprak nog
met een accentje. Ik mocht ook een keer
mee naar de Amerikaanse Kerk, ergens in
het Benoordenhout, met Bijbelstudie na
de dienst. Weer een bijzondere ervaring.
Herman was ook lid van Groep A. Laten
Herman en ik nu weer in contact zijn, dankzij de Z, na meer dan vijftig jaar! We hebben nu halfjaarlijkse ontmoetingen, waarbij
de lijntjes, de draadjes die we op Zandvliet
hebben opgedaan worden besproken. En
foto’s uitgewisseld. Heel fijn, je praat met
elkaar en hoeft niet eerst allerlei dingen uit
te pluizen.
In de vierde klas raakte ik bevriend met
Krina Scheele. We kwamen regelmatig bij
elkaar thuis. Zij waren van artikel 31. Na de
kerkdienst, met een preek met tussenzang,
gingen we naar de jongelingsvereniging,
heel gezellig maar door jongens gedomineerd. En na de middagmaaltijd werd er
afgewassen en vervolgens gezongen bij
het harmonium. Heel mooi vond ik dat.
Maar Krina bleef zitten in de vierde, en zo
belandde ik in de vijfde met achterlating
van heel wat medeleerlingen. Zo zat ik
met leerlingen in klassen die twee tot drie
jaar ouder waren dan ik, en dan heb je een
andere belevingswereld. Ik bleef lang kind
en tegelijkertijd was ik een heel goede leerling. Ik kon niet meedoen met het gezucht
en gesteun na een repetitie. Ik weet dat
ik dat even heb geprobeerd, maar het leek
me verder onzinnig. Ik had meestal wel
een goed beeld van hoe het was gegaan,
hier en daar een fout, maar toch wel goed.
Gedeelde smart kan ook een reden zijn
om je bij iemand aan te sluiten, maar
niet voor mij.
Ik denk dat ik in de vierde pas meer op
de jongens als bijzondere fenomenen ben
gaan letten. Er kwam een zekere Siem
Vroom in de klas, die misschien wel twintig was. Die kwam ik later tegen in de
Scheveningse gevangenis, misschien was
hij daar bewaker, of bezoeker? We zongen daar met Kerst met het meisjeskoor
Jubilate waar ik in zong. Nooit meer iets
van Siem vernomen.
En ontwikkelde een soort verliefdheid voor
Folkert Horst. Maar Gerie en Folkert werden een stel.
In 1965 ben ik getrouwd en we verhuisden
naar Arnhem. Ben niemand van school
meer tegengekomen, behalve mijn buurjongen Cor, die ook trouwde en Linda en
Menno kreeg.
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Maar ik was op school lid van de
Volleybalclub, opgericht door Jan Pronk
en Ad Schouten, en speelde in Dames
II. En dat was heerlijk. Daar ging ik elke
zaterdag met Erika Beurschgens en ook
een tijdje met Corrie Bennink heen. We
hebben gevolleyd tot 1965. En het vreemde is dat Erika en ik elkaar daarna nooit
meer hebben gesproken of gezien. Ze is
getrouwd met een meneer van de Pol en
naar Australië geëmigreerd.
Een jaar of tien geleden kreeg ik bericht
van Corrie Bennink via Schoolbank.nl. Ze
vroeg of ik wist waar Erika was. Zij hadden
samen een langere vriendschap gehad.
Maar Corrie, die nu in Frankrijk woont,
en ik hebben heel grondig gezocht – zelfs
Adres Onbekend ingeschakeld – zij is nergens te vinden. En dat is heel raar. Dus als
iemand iets weet hoor ik het graag.
Ik heb bij een landelijk werkend instituut
gewerkt en moest een keer in NieuwVennep zijn, daar woonden Gerie en
Folkert. Ik kwam daar op een totaal verkeerd moment aan. We hebben elkaar
nauwelijks gesproken. Heel jammer. Via
Schoolbank probeerde ik via haar broer
Henk contact met Gerie op te nemen. Als
antwoord kreeg ik dat dat nu niet meer
ging. Dat antwoord begreep ik niet goed,
maar heb hem ook niet om uitleg gevraagd.
In een Z zag ik dat Gerie toen in de laatste
periode van haar leven moet zijn geweest.
Zodat het verdriet over haar overlijden voor
mij een hele tijd na haar overlijden kwam.
Voor mij is dit dus een verhaal over halve
en niet aangegane schoolvriendschappen. Over vriendschappelijk met mensen
omgaan, het gezellig hebben, maar niet
geëngageerd. Het heeft zeker gevolgen
gehad voor mijn latere leven. Niks ernstigs
hoor, want ik ben een gelukkig mens. Ik
ken heel veel mensen, heb vriendinnen en
ook vrienden, en een groot netwerk van
mensen die ik ken en kan aanspreken. Ik
ben ooit beoordeeld als contactueel heel
goed, en beschouw dat zelf als een prettige
verworvenheid. De schoolvriendschappen
hebben me dus wel veel, of juist niet veel
gebracht. Het is maar hoe je het bekijkt.
Maar ik ben nu al 72 jaar dikke vriendinnen met Diana, niet van school. Wij
kennen elkaar nu het langst van iedereen. Eerder kenden Cor Koenst mij, en ik
hem, het langst van iedereen. Helaas is
Cor overleden.
Op de lagere school had ik wel een beste
vriendin, dat was Janneke van Schagen.
Aan het eind van de zesde klas kwam ze
naar ons toe en vertelde dat haar ouders
dachten dat het beter zou zijn als we niet
meer met elkaar om zouden gaan. Want
zij ging naar de huishoudschool en ik naar
het lyceum. Ik weet nog dat ik vreselijk in
opstand kwam: ik snapte dat niet. Maar zij
was het met haar ouders eens. Dat heeft
me wel iets gedaan.
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Good friends are
like stars
You don’t always see them, but
you know they’re always there

Door Caroline van den Ende-Gelder
Toen het na een brand in ons huis na
bijna vijf maanden weer mogelijk was
om in ons schoongemaakte en vernieuwde huis te wonen, kregen we een
houten ster met bovenstaande tekst
cadeau. In december 2013 ontstond er
kortsluiting in onze droger in de bijkeuken. Het heeft een half uur gebrand
en is vanzelf weer uitgegaan, maar de
roetschade was zo groot dat alles in huis
verloren was. Op zo’n moment leer je
wat vriendschap is.
Alleen de kleren die je aanhebt
Het is ongelofelijk wat er dan gebeurt.
In de kleine supermarkt in onze wijk
was de brand nog dezelfde middag het
gesprek van de dag. Onze achterbuurvrouw hoorde ons verhaal en belde nog
dezelfde avond op. Zij ging twee weken
op skivakantie en wij mochten die tijd
in haar huis wonen. Daardoor hoefden
wij de kerstdagen niet in een hotel door
te brengen. Nadat we de nodige onderbroeken, sokken en drogisterijproducten
gekocht hadden, zijn we met het hele
gezin naar de Ikea gegaan om daar eigen
dekbedden, kussens en dekbedovertrekken te kopen. Om weer iets van onszelf
te hebben.
Annelies, de eigenares van de kleine
supermarkt, wist ons een dag na de
brand te vertellen dat de makelaar uit
onze buurt eind december uit haar tijdelijk appartement ging verhuizen, nu ze
een koopwoning had gevonden. Of dat
niks voor ons was. Wij hadden ondertussen begrepen dat het ongeveer vijf
maanden zou duren voordat ons huis
weer bewoonbaar zou zijn. Dus wij naar
de makelaar en nog dezelfde dag mochten we haar appartement bezichtigen,
dat vlak bij ons eigen huis in de buurt
was. En zo kregen we vanaf 1 januari
een appartement tot onze beschikking,
dat we net zo lang mochten huren als
nodig was.
“I think that generosity is the essence of
friendship.” (Oscar Wilde)
Toen hadden we dus een appartement,
maar verder niets. Nou dat duurde niet
lang. Vrienden zorgden ervoor dat we na
twee weken een volledig ingericht appar-
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tement kregen, waar we met z’n vijven
in konden leven. Van bedden, zitbanken,
eettafel met stoelen en vloerkleden tot
pannen, een koffieapparaat, bestek, en
schilderijen voor aan de muur. En op
zo’n moment - als je je ‘veilige plek’ kwijt
bent - is dat zo waardevol en het maakt
je zo dankbaar. Een groot deel van die
vrienden kennen we al van Zandvliet. Ja
inderdaad: we. Want Gert-Jan en ik kregen verkering in de derde klas en zijn nu
veertig jaar bij elkaar.
Vriendschap op Zandvliet
Ik begon mijn middelbare schoolcarrière
met een gebroken arm. Beide botten in
mijn onderarm waren gebroken, waardoor mijn arm op die plek bijna 90 graden omhoog stond. Het gebeurde het
weekend voordat ik naar Zandvliet ging
en de arm bleef lang pijnlijk. Dat was
onhandig (het was mijn schrijfarm), maar
had ook zo z’n voordeel. Ik ging als enige
van mijn lagere school naar Zandvliet en
kende dus niemand. Maar omdat ik niet
veel kon met die arm, werd ik – tijdens
het eersteklassenkamp - aan alle kanten
geholpen door mijn klasgenootjes en was
het heel makkelijk om vrienden te maken.
Karin en Corina werden mijn vriendinnen. Dat was in 1975. En die vriendschap duurt dus al meer dan veertig
jaar. Met Karin heb ik ook nog ruim tien
jaar samengewerkt in een duobaan als
communicatieadviseur bij verschillende
organisaties.
In de derde klas leerde ik dus Gert-Jan
kennen en met hem Albert en Kees,
die alle drie uit Scheveningen kwamen. Met z’n vieren hebben we onze
mijlpalen gevierd: ‘Wijvierendertig’ en
‘Wijvierenveertig’. Helaas is Albert op
49-jarige leeftijd overleden en was het
niet meer mogelijk om onze vijftigste verjaardag samen te vieren. We missen hem
enorm, want hij was een belangrijke spil
in onze vriendenkring.
Hij was ook een van de mensen die het
jaarlijkse zeilkamp voor onze vriendengroep organiseerde, de Pinkstersail.
Eerst met klasgenoten van Zandvliet, en
later, toen we al van school waren, voor
een vriendengroep met uitbreiding van

buitenaf. Daar kwamen mensen bij en
gingen mensen weer weg, maar er is een
vaste groep gebleven, met wie we nog
regelmatig bij elkaar komen. Zo ontmoeten we elkaar bijvoorbeeld elk jaar op
onze nieuwjaarsbijeenkomst.
In die derde klas maakte ik ook kennis met Michiel, Willem, Swantien en
Patrick. Dat is vreemd genoeg een afzonderlijke vriendengroep geworden. Echt
uitleggen kan ik dat niet. Misschien dat
Scheveningers en Hagenezen toch niet zo
goed mengen? Michiel is daar de verbindende factor en we zien elkaar vooral op
onze verjaardagen. En dat is altijd weer
vertrouwd gezellig.
“We realiseerden ons niet dat we herinneringen aan het maken waren. We
wisten gewoon dat we plezier maakten.”
(Winnie the Pooh)
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steekt in het warm houden van het contact dan de ander.
Een paar jaar geleden bereikten we
een voor een de 50-jarige leeftijd. Veel
feestjes dus, maar er gebeurde ook iets
anders. Onze kinderen zijn ondertussen
groot en zelfstandig en je merkte bij
iedereen de behoefte om elkaar weer
vaker te zien. Samen eten, samen naar
het theater of een concert, of gewoon bij
elkaar op de koffie.

Herinneringen
Het leuke van het hebben van vrienden
die je al kent vanaf de middelbare school
is dat je zoveel herinneringen deelt. Zoals
het ‘schaatsoptreden’ samen met Karin
en Corina in de brugklas. Het was tijdens
de feestweek ter ere van het 50-jarig
bestaan van Zandvliet en vond plaats in
de Uithof. Wij in onze gympakjes van de
lagere school, die we versierd hadden
met glitters en met lange goudkleurige
mantels die we gemaakt hadden van de
fluwelen gordijnen van Karins moeder.
Of de opmerking van de wiskundeleraar

in de tweede week van de derde klas aan
het begin van de les tegen Corina en mij:
‘Gaan jullie maar een beetje knippen.’
Zo snel was hij blijkbaar tot de conclusie
gekomen dat wij verloren waren voor
de wiskunde. Het jaar dat Albert, Kees,
Gert-Jan, Corina en ik het leerlingenbestuur vormden. De Projectweek met
als thema ‘Interbellum’, waar Corina
en ik lesgaven in het dansen van de
‘charleston’ (die we onszelf pas de week
ervoor aanleerden). Allemaal herinneringen waar we met veel plezier aan terug
denken en waar we vreselijk om kunnen lachen.
Wanneer is iemand je vriend?
Wanneer is een vriend een echte vriend?
Moet je elkaar daarvoor elke week of elke
maand zien? Moet de vriendschap altijd
evenredig van twee kanten komen? In
mijn ervaring niet.
Vriendschappen veranderen door de tijd
heen. Vooral in de periode dat je kleine
kinderen hebt, zie je elkaar minder vaak
dan daarvoor. Je komt in een andere
sociale context. Je gaat meer om met
de andere ouders op school en de sportvereniging, dan met de vrienden uit je
middelbareschooltijd. Met kinderen is
het lastiger om met elkaar af te spreken,
terwijl je de mede-ouders vanzelf tegen
komt op het schoolplein of langs het
sportveld. Maar er zijn allerlei redenen
waarom je elkaar een tijdje minder ziet,
of waarom een van beiden meer energie
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Voor mij bestaat vriendschap uit een aantal dingen. Ten eerste maakt het niet uit
hoe vaak je elkaar ziet. Maar áls je elkaar
weer ziet, al is het pas na een jaar, dan
is het weer meteen vertrouwd en goed.
Daarnaast weet je dat als er iets vervelends gebeurt in je leven, je altijd bij deze
personen terecht kunt. Ze zijn er voor je
als dat nodig is. En als laatste betekent
het voor mij dat je elkaar neemt zoals
je bent. Met de leuke, maar ook met de
minder leuke (of soms zelfs echt irritante)
kanten. Je kunt jezelf zijn bij elkaar. Dus
het klopt. Vrienden zijn als sterren. Je
ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er
altijd zijn.
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Van hier tot
Tokyo
Door Ari van der Steenhoven

Ik heb acht broers en zussen en daarvan
zijn er zes naar Zandvliet gegaan. Ik
heb veel vrienden gemaakt in Zandvliet
en heb nog steeds twee hechte vriendschappen, Herbert van Hoogdalem en
Leo Warmenhoven. Alhoewel ik voordat ik twintig jaar werd naar Australië
verhuisd ben en vervolgens gewerkt
heb in Japan, Duitsland, Frankrijk,
weer Japan, India en China en maar zes
jaar in Nederland tussendoor gewoond
heb, zijn wij altijd vrienden gebleven.
Dat was handig als een van ons in een
echtscheiding lag want dan hadden wij
elkaars hulp nodig.
Herbert en ik gingen naar het gymnasium en wij waren beiden beïnvloed door
wat nu wel ADHD genoemd wordt, maar
toen gewoon de puberteit heette. Wij
gingen veel met elkaar om op school en
na school. Met Leo trok ik veel op in de
lagere klassen, totdat hij verhuisde naar
Friesland. Wij werkten ook daarna vaak in
het Westland want wij hadden geld nodig
en er was niet veel thuis.
De vriendschappen ontstonden doordat
wij elkaar goed konden begrijpen, alle
drie met een gereformeerde achtergrond
en grote gezinnen en een interesse in het
vrouwelijk geslacht. Zo kwam ik er pas
jaren later achter dat beide vrienden een
tijd uitgingen met een meisje Liesbeth
geheten, ook van Zandvliet, ik weet niet
of het ook tegelijkertijd was.
Ik heb veel aan het gymnasium gehad en
heb er dan ook zeven jaar over gedaan,
nog steeds trekken de klassieken mij
en ga ik vaak naar Italië. Ook heb ik de
Japanse en Chinese historie beter kunnen
begrijpen via de klassieke historie. Mijn
grootste interesse nu is in het ontdekken
van de overlap tussen de Westerse en
Oosterse religies. Met mijn beide vrienden kan ik hier goed over praten, zij hebben een open houding tot religie, begonnen in Zandvliet.
Nadat ik merkte dat ook Delft erg veel
hard werk van mij eiste en ik opgeroepen
werd voor militaire dienst, ben ik een
vriendin achternagegaan naar Sydney. De
vriendin was ook van Zandvliet, Douwine
Emanuels, een Indonesisch meisje geboren in Nederland. Die vriendschap heeft
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ik net iets te langzaam een weg overstak.
Ik dacht toen al dat zij de mooiste vrouw
was die ik ooit gezien had, maar een telefoonnummer had zij niet en samen met
mij koffiedrinken zou haar toen vijf jaar
werkkamp hebben kunnen opleveren.
Ze was China ontvlucht en studeerde in
Japan en zij bleek mijn soulmate te zijn,
dus besloten wij te trouwen. Een paar
dagen voor ons huwelijk kreeg ik een telefoontje van Leo, uit Florida, om te vragen
of het geschikt was of hij langs kwam.
Dat het op de dag van ons huwelijk zou
zijn was puur toeval. Hij is toen een paar
dagen eerder gekomen en wij zijn met
twee echtparen naar Hongkong gegaan
als onze huwelijksreis. Na vijf jaar Japan
ging ik voor DSM naar China en heb daar
aan het begin gestaan van de groei van
DSM in China. Ook daar kwam Leo een
paar keer langs als hij in China moest zijn
voor zijn werk. Het was altijd leuk.

een jaar of vijf geduurd. Douwine trouwde
met een jongen die een boerderij had zo
groot als Nederland, wij bellen nog wel
met elkaar af en toe.
Ik ben met een Australisch meisje
gehuwd. Een paar maanden voor het
huwelijk kwam Leo naar Sydney toe en
werkte een paar jaar als Superintendent
bij een scheepvaartmaatschappij daar.
Ons huwelijksfeest was mede daardoor
een groot succes, maar het huwelijk minder. Na drie jaar was ik weer vrijgezel,
nu met dochter. Leo was ondertussen
naar Hong Kong verhuisd. Nadat ik in
Australië een paar studies had gevolgd
begon Australië mij te vervelen en ik
ging terug naar Nederland, via een jaar
Japan. Ik ontmoette in Nederland een
leuk Nederlands meisje en kwam te
wonen vlak bij Herbert in Leiden. Ik werkte toen bij DSM waarvoor ik weer naar
Japan ging, met dochter. Vriendin had
geen zin in Japan. In Tokyo ontmoette ik
Mao Weidong, een Chinees meisje, dat
ik ook al in Shanghai ontmoet had toen
zij mij hielp opstaan bij een ongeval. Ik
was namelijk door tientallen fietsen in het
centrum van Shanghai aangereden, toen

Mijn soulmate stierf aan kanker; wij hebben twee leuke zonen, de oudste studeert
in Nederland en de jongste gaat binnenkort met mij naar Nederland voor een jaar.
Met mijn drie kinderen heb ik nooit iets
van puberteit gemerkt, Chinezen kennen
het niet, het is een typisch cultureel verschijnsel. Respect speelt een grotere rol
in de Chinese cultuur.
Na een studie in Nederland, Australië en
in de USA en drie kinderen die ook op verschillende plaatsen naar school gegaan
zijn en gestudeerd hebben, maak ik wel
eens vergelijkingen van de schoolsystemen. Voor mij was het een goede stap
naar Australië te gaan, het feit dat ik op
niemand meer kon terugvallen, een grotere flexibiliteit had met een parttimestudie
en zeker ook betere studieboeken dan
in Nederland, hebben eraan bijgedragen
dat ik snel een studie heb afgemaakt en
snel een paar stappen kon doen in een
beginnende carrière. Alhoewel ik voor de
leraren in Zandvliet niet altijd makkelijk
was, heb ik een prettig gevoel als ik langs
de school rij, en sinds ik een appartement
heb bij het strand in Den Haag is dat
vrij vaak. Ik denk aan Zandvliet als een
school met een aantal bevlogen leraren
en anderen die het vak zelf ook erg moeilijk vonden. Bij de betere leraren kwam
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ik ook beter terecht. Als ik lees over de
moeizame veranderingen in het onderwijs
denk ik dat de leraar zelf te weinig als
factor gezien wordt. Alle kinderen zijn
anders en een goede leraar onderkent
dat en probeert daar rekening mee te
houden. Als ieder kind Ritalin inneemt en
zijn onderwijs voornamelijk via YouTube
krijgt, zijn de problemen in het onderwijs van een heel andere orde. Daardoor
wordt de leraar minder belangrijk, maar of
dat goed is?
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Herbert en Leo zie ik regelmatig, altijd als
ik in Nederland op bezoek ben. Ik werk
nog parttime, voel dat ik wat in te halen
heb, want in mijn vroegere jaren heb
ik het toch wel erg makkelijk gemaakt
voor mijzelf, ondanks de strenge leraren.
Mijn jongste zoon kan helaas niet naar
Zandvliet, hij spreekt geen Nederlands.

9
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Krasse
Knarren
Door Aad van der Hout,
Marianne Mohr, Erik Notenboom

In dit artikel willen wij u een korte
schets geven over onze vriendschap
gedurende vele jaren. De kennismaking
met elkaar begon toen Erik en ik in de
3e klas zaten, een complete jongensklas.
Hij vond het maar niks zo’n eenzijdige
samenstelling. De vurige wens van hem
ging in vervulling toen in de vierde klas
enkele meisjes, waaronder Marianne,
de mannelijke gelederen kwamen versterken. In een gemengde klas heerst
nu eenmaal een andere sfeer. Zij was
niet de eerste uit het gezin die Zandvliet
bezocht, haar vader en broer gingen haar
voor en haar zus kwam erna. Er waren
diverse leraren van het eerste uur waarvan de kinderen ook les kregen.

Onze zitplaats was de in middenrij in de
achterste twee banken, waarbij Erik en ik
naast elkaar zaten en Marianne erachter
zat met Jeanette. Ook in de vijfde klas hadden we ons van deze opstelling verzekerd.
Al heel snel bleek in de schoolbanken zich
een verbondenheid met elkaar te ontwikkelen. Tijdens repetities werden geestelijke hand- en spandiensten aan elkaar
verleend – een soort lokale burenhulp dus.
Overigens kwam het bij het eindexamen
aan op louter eigen presteren – ieder voor
zichzelf.
Gaandeweg groeide onze wederzijdse
vriendschap, al dan niet bewust. Niet
alleen tot uiting komend in het vieren van
elkaars verjaardagen, maar ook het gezamenlijk opvoeren van toneelstukjes, zoals
‘De Mummie’, tijdens klasseavonden bij
onze conrector thuis, de heer Boomer.
Het was een enerverende schoolperiode,
niet alleen vanwege de studie die in de
laatste jaren steeds meer intellectuele
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eisen stelde aan het vergaren van kennis
en het verwerven van culturele inzichten
via kunstvoorstellingen in de Schouwburg,
maar ook door allerlei activiteiten van
meer sociale aard zoals een zomerkamp en
klassenavonden. Al met al een uitgebreid
pakket aan vorming op kennis- en cultureel gebied.
Op de klassenfoto van B52 is te zien dat
wij drieën achteraan in de klas bij elkaar
zaten. Dat was al in de vierde klas zo. De
band werd bovenal gesmeed, het klikte
gewoon tussen ons, zowel in als buiten
de school.
Een belangrijke periode voor ons waren
de activiteiten in de Duinzichtkerk
(Benoordenhout). Tijdens de bijwoning
van de jeugdkerkdiensten begeleidde
Marianne op de piano bij het zingen van
psalmen en gezangen. Na afloop van de
zondagsdienst gingen we om de beurt
met en bij elkaar thuis koffiedrinken, met

een groepje. Vanuit de kerk werden maatschappelijke activiteiten georganiseerd,
zoals een open dag (Waalsdorpervlakte) en
een zomerkamp ‘De Duunzichtkes’. Ook is
een keer het menuet van Mozart, met nog
anderen, ingestudeerd en daarop gedanst
in de kapel. Uitgedost in passende historische klederdracht. De animator voor dit
optreden was de energieke jeugdpredikant
ds. Spijkerboer. De opvoering werd later
nog voor de Ichtus-kerk herhaald. Het was
al met al een heel aparte ervaring.
Aan de Duinzichtkerk bewaart Aad ook
nog een bijzondere herinnering. Zijn
huwelijksdienst is daar gehouden omdat
de Scheveningse dominee op dat tijdstip
ziek was.
Op de laatste schooldag voor het examen
hielden we een ontbijt op de stoep voor de
school. De jongens zouden zich als meisjes
verkleden, de meisjes als jongens. Erik en
ik kwamen bij Marianne thuis om kleren te
passen en kregen allebei een zwierige rok
te leen. Het was wel lachen hoor. Door de
school werd ons optreden gedoogd.
Op ons alle drie heeft de oorlog een diep
stempel gedrukt. De vader van Marianne
was officier en was krijgsgevangene (19421945), waardoor hij pas aan het eind van
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de oorlog terug kon komen. Een moeilijke
en onzekere periode voor het hele gezin. In
het gezin van Erik was er de angst voor de
vuurlinie in het laatste oorlogsjaar, waarin
Duitse konvooien door Spitfires werden
beschoten. Het vliegen met historische
vliegtuigen klinkt hem nog steeds onaangenaam in de oren. Aad maakte de totale
afbraak van Scheveningen mee: aanleg
Atlantikwall, evacuatie van een groot
deel van de bevolking naar elders in het
land, gezin 6 maal verhuisd op last van de
autoriteiten, voortdurende lanceringen van
V1/V2-‘s, en de voedselproblemen in de
hongerwinter. Zijn vader was buffet chef
in Hotel Wittebrug waar ook het hoofdkwartier van de Duitse staf domicilie had.
Het waren altijd spannende momenten
en deze lieten ook een tijd lang fysieke en
geestelijke sporen na.
Eenieder ging zijns weegs na de schoolperiode. Verschillende studies werden
ondernomen hetgeen verhuizingen met
zich meebracht. Zo ging Marianne naar
de Kweekschool, Erik naar de universiteit om zich te bekwamen in de biologie
(later gepromoveerd) en Aad naar de
KMA (Breda) voor het volgen van de officiersopleiding. Een kortstondige exercitie
van een jaar overigens, ik was er gewoon
niet geschikt voor. Wel was er een heel
memorabel moment, namelijk de viering
van het kadettenfeest, ‘Assaut’ genaamd.
Marianne was tijdens de drie feestelijke
dagen mijn charmante gezelschapsdame (1960).
Vervolgens kwamen de partners in beeld,
werden huwelijken gesloten en gezinnen
gesticht. Gedurende vele jaren eisten
gezin en carrière alle aandacht op, met ups
en downs. De onderlinge contacten werden sporadischer, maar bleven bilateraal
overeind.
Na vele jaren kwam het contact tussen
Erik en Aad weer tot stand. We merkten
dat we los van elkaar allebei met de diepere en wezenlijke zaken van het leven bezig
waren en dat gaf weer een nieuwe band.
In de loop der jaren zijn er veel emotionele
gebeurtenissen geweest, zoals het heengaan van de partner van Marianne, en bij
Aad die tweemaal een levensbedreigende
gezondheidssituatie heeft meegemaakt.
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Zo rond het jaar 2000 kwamen we enkele
malen met z’n drieën bij elkaar en vond
veelal uitwisseling plaats rond de gemeenschappelijke historische ervaringen.
Gaandeweg kwam er meer structuur in de
reünies en vanaf 2006 werden de partners
bij de ontmoetingen betrokken.
Tijdens de jaarlijkse reünies passeren
allerlei maatschappelijke onderwerpen de
revue, maar ook – en steeds meer – levensvraagstukken van spirituele aard. Tezamen
met de partners vormen deze bijeenkomsten een bron en platform voor verdere
persoonlijke verdieping.
Bij iedere bijeenkomst gingen we gewoon
verder met ons gesprek waar we eerder
in feite gebleven waren. Met slechts weinigen kun je immers met humor en diepgang van gedachten wisselen. Een groot
geschenk, waarvoor we heel dankbaar
mogen zijn. Een hechte club. ‘Een dag met
een gouden randje’, zo vatte Marianne de
ontmoeting in 2018 samen.
We hebben allen als knarren krassen
opgelopen,
maar kunnen daardoor verder als
‘Krasse Knarren’.

CV Aad van der Hout
Persoonlijk: 26-2-1941 (Scheveningen);
getrouwd (2e maal) met: José van Burink
(23-4-1945); 5 kinderen, 5 kleinkinderen.
Opleidingen: Eindexamen HBS-B (1959);
Economie (3 jr.), Organisatieadviseur (Min.
BIZA); div. managementcursussen.
Werk: Bedrijfsleven (Philips, AkzoPharma;
planning/automatisering); Gemeente
Tilburg (24 jr.): Organisatieadviseur (10 jr.),
Coördinator Mondiale Bewustwording
(8 jr.), Beleidsadviseur sociale projecten (6 jr.), Ondernemingsraad +
Vertrouwenscommissie (vz. 11 jr.)
Privé: Diverse sporten;
Ontwikkelingssamenwerking o.a.
Bangladesh, NOVIB (lid AV vert. OR; 8 jr.)
Vredesvraagstukken: Kerngroep IKV,
Actieve Geweldloosheid (SVAG; secr.
5 jr.) M.L.King Centrum; Centralist SOSHulpcentrale (5 jr.), Studiegroep Jozef Rulof
(vz. 15 jaar); Belangenbehartiging vakbond
ABVAKABO; auteur diverse esoterische
boeken (v.a. 2003) en vele lezingen hierover.
CV Erik Notenboom
Persoonlijk: 25-6-1941 (De Bilt); getrouwd
met: Erica Ram (29-4-1946); 2 kinderen,
2 kleinkinderen
Opleidingen: Eindexamen HBS-B (1959);
studie biologie Univ. Utrecht (promotie 1974)
Werk: neuro-endocrinologisch onderzoek/
lesgeven (1964-1975); docent lerarenopleiding Hogeschool Utrecht (vakken
ecologie, neuro-endocrinologie, zintuigen,
milieukunde); gastdocent ecologie Univ.
Timisoara in Roemenië (1992-2001)
Privé: vrijwilliger Wereldwinkel (19721982); vrijwilliger/bestuurslid KNNV afd.
Zeist (1986-1998); vrijwilliger/bestuurslid
St. Milieuzorg Zeist (1978-heden)

“Men behoeft niet te hopen
om iets te ondernemen,
noch te slagen om te volharden”
Willem van Oranje

CV Marianne Mohr
Persoonlijk: 13-1-1941 (Breda); getrouwd
(2e maal) met: Willem de Mooij
(2012 overl.); 2 kinderen, 2 kleinkinderen
Opleidingen: Eindexamen HBS-B (1959);
Hoofdakte Kweekschool (1962);
Werk: Vele jaren in het lagereschoolonderwijs; textiele werkvormen aan huisvrouwen, jaren Nederlandse les aan buitenlanders;
Privé: cursussen schilderen, piano, gymnastiek; vrijwilligerswerk, zangkoor; hobby’s: reizen, wandelen, fietsen, lezen, veel
oppassen. Interesse nu meer naar het esoterisch Christendom.
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De kracht van
verbondenheid
De invloed van mijn jaren
op Zandvliet op de rest van
mijn leven kan nauwelijks
overschat worden. In het
kader van deze editie van
Z doel ik niet op de kennis
die ik er heb opgedaan,
maar op de vriendschappen. Die ontstonden toen
als vanzelf, zoals dat gaat
op die leeftijd. Nu, bijna
vier decennia na het verlaten van Zandvliet, kan
ik concluderen dat nog
steeds een belangrijk deel
van mijn vriendschappen
daar is ontstaan. Ik koester
het hebben van dat gezamenlijk verleden. Ik heb in
latere jaren ook andere vriendschappen
opgedaan, en ook die koester ik natuurlijk. Maar met mijn Zandvliet-vrienden
heb ik iets speciaals. We go way back,
we kennen elkaar al het grootste deel
van ons leven. En ook al zien we elkaar
een tijd niet, het moment dat we weer
bij elkaar zijn pakken we onmiddellijk de draad weer op. Daar ben ik heel
gelukkig mee.
In mijn research voor mijn boek over (inter)
menselijk gedrag kwam ik verhalen tegen
van deskundigen over het belang dat
wij mensen hechten aan verbondenheid.
Nou is vriendschap wat mij betreft veel
meer dan alleen maar verbinding, desondanks leek het me aardig om daar in
deze column een stukje over te delen. De
betrokken wetenschappers hebben het
over het horen bij een groep. Misschien
zijn de inzichten die zij benoemen ook
door te vertalen naar het hebben van
vriendschappen.
Ik citeer: ‘Mensen horen graag ergens bij.
Volgens hoogleraar sociale en organisatiepsychologie Naomi Ellemers is dat om
drie redenen. In de eerste plaats zoeken
mensen verbinding met lookalikes: mensen
met deels dezelfde kenmerken, interesses, achtergronden. Dat geeft een gevoel
dat je niet de enige bent die problemen
ervaart: anderen ervaren dezelfde soorten
narigheid. Als dat onze naasten zijn (‘ons
soort mensen’) voelen we ons sterker. In
de tweede plaats kunnen mensen de verwachting hebben dat aansluiten bij een
groep voordeel kan opleveren, simpelweg
door wat het groepslidmaatschap voor
ingang biedt tot netwerken en mogelijkheden. En in de derde plaats vinden we
het eenvoudigweg prettig om emotioneel
verbonden te zijn met anderen. Vanuit
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empathie, vanuit onze sociale aard, vanuit een wens
tot betrokkenheid.
Eveline Crone, hoogleraar
ontwikkelingspsychologie,
geeft zelfs een lichamelijke
duiding aan het horen bij
een groep. In haar boek Het
sociale brein van de puber
schrijft ze onder andere
over de effecten van afwijzing: “Afgewezen worden
heeft onder meer gevolgen voor iemands welzijn
omdat het stress veroorzaakt. Onderzoekers hebben dit aangetoond door
het stresshormoon cortisol
te meten bij jongeren die
wel of niet werden afgewezen in de klas.
(…) De jongeren die het minst populair
bleken hadden een hoger cortisolniveau in
vergelijking met jongeren die minder vaak
werden afgewezen.” Dus het al of niet bij
een groep horen heeft gevolgen op hormonaal niveau, met rechtstreekse invloed
op ons gevoelsleven. Wat het belang
van aansluiting bij een groep nog sterker onderschreef in haar onderzoek was
dat bij jongeren die gepest werden geen
hoger cortisolniveau werd gevonden. Dat
duidde er volgens Crone op dat “in deze
studie volledig buitengesloten worden nog
stressvoller [was] dan gepest worden.”
Een ander onderzoek, waarin proefpersonen op de computer een balspel speelden,
toonde aan dat buitengesloten worden
(als onderdeel van de balspelsimulatie) het
gevoel van eigenwaarde sterk liet dalen.
Dat was zélfs zo wanneer spelers tijdens
het spelen werden buitengesloten door
andere proefpersonen die zij helemaal niet
kenden. Maar misschien wel de meest
overtuigende bevestiging voor de invloed
van buitensluiting op ons gevoel was dat
in dit onderzoek dezelfde effecten gevonden werden wanneer proefpersonen wisten dat ze tegen de computer speelden,
en niet tegen mensen van vlees en bloed.
Zelfs buitensluiting door computer-anderen deed afbreuk aan het gevoel van
eigenwaarde van de deelnemers!’
Michiel van Straten wás Zandvlieter
(1975-1981) en ís ontdekkingsschrijver.
Zie www.ontdekkingsschrijver.nl voor zijn
boeken, blogs en artikelen.
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